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***   ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์   *** 
หมู่บา้นชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า ( ลิตเลิ้ตเกียวโต ) – ซนัมาชิซูจิ – อดีตจวนผูว้่าราชการ – อาบนํ้าแร่ออนเซ็น 

ตลาดเชา้ ทาคายาม่า – สวนผลไม ้– สวนดอกไมน้าบานะโนะซาโต ้– มิตซุย เอา้เลท 
ปราสาทนาโกยา่ – วดัโอสุ – ชอ้ปป้ิงยา่นซาคาเอะ - หา้งอิออน 
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   อาบนํา้แร่ธรรมชาติ “ออนเซ็น” ตามแบบฉบับญีปุ่่นแท้ๆ 

  พกัโรงแรมระดับมาตรฐาน  
   บินโดยสายการบินไทย แอร์เวย์ (TG) พร้อมสะสมไมล์ ROP 
วนัเดินทาง  

เดือนมิถุนายน   2559 วนัที ่ 24-28 

เดือนกรกฎาคม 2559  วนัที่ 8-12 / 22-26 

   

วนัแรก  กรุงเทพฯ – นาโกย่า  

07.30 น.  พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 (ชั้นผูโ้ดยสารขาออก) ประตูทางเขา้ท่ี 3 เคาน์เตอร์ D เพ่ือเตรียม
ตวัเดินทาง นาํท่านผา่นขั้นตอนการเชค็อินของ สายการบินไทย โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยตอ้นรับเพ่ืออาํนวย
ความสะดวกในเร่ืองของเอกสาร ตลอดจนสมัภาระในการเดินทางของท่าน 

10.45 น.       ออกเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า โดยสารการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 646 (ใช้เวลาในการเดินทาง 5.25 ช่ัวโมง) 
18.40 น.  ถึงสนามบินนาโกย่า (เวลาท้องถิ่นญี่ปุ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) นาํท่านผ่านพิธีการศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อม

ตรวจเชค็สมัภาระเรียบร้อยแลว้  
  จากนั้น นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั COMFORT HOTEL หรือเทียบเท่า 
  ***  อิสระอาหารคํา่ตามอัธยาศัย   ***  

 
 
 

วนัที่สอง หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า ( ลิตเลิต้เกียวโต ) – ซันมาชิซูจ ิ– อดีตจวนผู้ว่าราชการ – อาบน้ําแร่ออนเซ็น  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
เดินทางสู่  :  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ 

หมู่บา้นซ่ึงยงัคงอนุรักษบ์า้นสไตลญ่ี์ปุ่ นขนานแทด้ั้งเดิม และยงัไดรั้บ
เลือกจากองคก์รยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดือนธนัวาคม ค.ศ.1995 
บา้นในสไตล ์ กัสโช – สึคุริ ซ่ึงรูปแบบบา้นจะมีความยาว ประมาณ 18 
เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสร้างของบา้นสามารถรองรับหิมะท่ีตก
หนกัในช่วงฤดูหนาวไดดี้ และรูปร่างของหลงัคาเหมือนกบัสองมือของ

พระเจา้ จึงเรียกหมู่บา้นสไตลน้ี์ว่า “กสัโช” มีผูค้นจากทัว่ทุกมุมโลกหลัง่ไหลไปชมความงาม ณ ท่ีแห่งน้ีแต่ละปีไม่
ตํ่ากว่า 680,000 คนเลยทีเดียว ในเดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน ท่ีน่ียงัเป็นสถานท่ีท่ีชาวญ่ีปุ่ นนิยมมาชมใบเมเป้ิล
เปล่ียนสีอีกดว้ย  

กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
เดินทางสู่  :  เมืองทาคายาม่า 
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  เมืองทาคายาม่า หรือท่ีเรียกอยา่งหน่ึงว่า “ลิตเติล้ เกียวโต” ตั้งอยูใ่นจงัหวดักิฟุ เมืองซ่ึงมีป่าไมอุ้ดมสมบูรณ์ มีกล่ิน
ไอของประวติัศาสตร์ท่ีเพียบพร้อมไปดว้ยธรรมชาติและ ทศันียภาพท่ีสวยงามมากมายซ่ึงก่อให้เกิดแหลง่วฒันธรรม
อนัลํ้าค่า  
เที่ยวชม : ย่านถนนเก่า ซันมาชิซูจ ิ 
เมืองท่ีไดรั้บการดูแลรักษาความดั้งเดิมของเมืองท่ีมีคูเมืองลอ้มรอบและถนนท่ียงัคงเป็นเอกลกัษณ์ โดยยงัเห็นได้
จากร้านคา้ขายของบนถนน 3 สายแคบๆ ของตวัเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน รวมทั้งวดัวาอาราม ศาลเจา้ และ 
รูปแบบของหมู่บา้นของชาวนา ชาวไร่ เม่ือคร้ังอดีตจึงถูกขนานามว่าเป็น Little Kyoto ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้
พ้ืนเมืองและของท่ีระลึก แบบดั้งเดิมของญ่ีปุ่ นไดท่ี้น่ี โดยเฉพาะตุ๊กตา ซารุโบโบะ หรือตุ๊กตาลิงไม่มีหนา้ ซ่ึงถึงว่า
เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองทาคายาม่า  
นําท่านชม : ทาคายาม่าจนิยะ  
อดีตจวนผูว้่าราชการของเมืองทาคายาม่า ปัจจุบนัเปิดเป็นพิพิธภณัฑ์ให้บุคคล  ทัว่ไปไดเ้ขา้ชมซ่ึงภายในอาคารหลงั
ปัจจุบนัน้ีแบ่งเป็นหลายห้อง เช่น ห้องพกั ห้องครัว ห้องอาบนํ้า ห้องทาํงานและอีกมากมาย ในอดีตท่ีน่ีเคยเป็นท่ี
พาํนกัของท่านคานาโมริ ผูป้กครองเมืองทาคายาม่า ก่อนจะตกมาอยูภ่ายใตก้ารดูแลของโชกุน โทคุกาวา่ ในปี ค.ศ.
1692 ไดใ้ชอ้าคารหลงัน้ีเป็นท่ีทาํการรัฐบาลของตาํบลในสมยัเอโดะ ไม่ว่าจะเป็นการป่าวประกาศของทางการและ
การเรียกเกบ็ภาษี จนเร่ิมตน้ในสมยัเมจิ จึงเปล่ียนมาเป็นท่ีทาํการเขตแทน  
จากนั้น นําท่านเข้าสู่ที่พกั  GIZAN HOTEL หรือเทียบเท่า 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านดว้ยเซ็ตเมนูอาหารญ่ีปุ่ น ให้ท่านไดล้ิ้มรสอาหาร
ญ่ีปุ่ นหลากหลายแบบดั้งเดิมในบรรยากาศญ่ีปุ่ น   

*** ประสบการณ์พิเศษให้ท่านได้ทําขนมโมจิ ด้วยตัวท่านเอง  *** 
*** หลังรับประทานอาหารคํา่ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ําแร่ธรรมชาต ิ “ออนเซ็น”แบบญี่ปุ่น ซ่ึงชาวญี่ปุ่น
เช่ือว่าเม่ือได้แช่ออนเซ็นแล้วช่วยให้ระบบ หมุนเวยีนโลหิตได้ดีขึน้ และจะทําให้ผวิพรรณสวยงามเปล่งปลั่งดูมี
สุขภาพดี และยังช่วยผ่อนคลายจากความเหน่ือยล้าให้ความรู้สึกสดช่ืนสบายตวั *** 

วนัที่สาม ตลาดเช้า ทาคายาม่า – สวนผลไม้ – สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโต้ – มิตซุย เอ้าเลท   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
เดินทางสู่  :  ตลาดเช้าของเมือง ทาคายาม่า 

 เมืองท่ียงัคงความเป็นเมืองเก่าไวไ้ดอ้ยา่งสมบูรณ์  ทั้งรูปแบบอาคารบา้นเรือนและร้านคา้ ตลาดเชา้เมืองทากายาม่า  
ตลาดซ่ึงยงัคงกล่ินอายความเป็นย่านซ้ือขายจับจ่ายของชาวเมืองเก่าไว้ได้เป็นอย่างดี ท่านจะได้เห็นภาพของ
ชาวบา้นท่ีนาํสินคา้พ้ืนเมืองมาขาย  อาทิ ของสดต่าง ๆ  ผกัดองนานาชนิด   ผลไมน้านาประเภท เช่น  แอปเป้ิลลูก
ใหญ่   สตอร์เบอร์ร่ีแดงฉํ่า  และขนมหลากหลายแบบให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเลือกหา โดยพ่อคา้แม่คา้จะพากนัตั้งร้านคา้
อยูริ่มสองขา้งทาง คอยเตรียมตอ้นรับลูกคา้และนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือน  
เดินทางสู่ : สวนผลไม้ 
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ให้ท่านล้ิมรสผลไมจ้ากตน้ ซ่ึงในช่วงฤดูกาลน้ีจะเป็นบลูเบอร่ี ให้ทุกท่าน เด็ดกนัจากขั้วเลือกกินเลือกทานกนัตาม
อธัยาศยั ให้เตม็ท่ีกบัการมาเยือน 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ.ภัตตาคาร  
เดินทางสู่  :  สวนนาบานะ โนะ ซาโตะ 
สวนนาบานะ โนะ ซาโตะ เป็นสวนดอกไมท่ี้บานสะพร่ังไปทัว่ทอ้งทุ่ง โดยในแต่ละฤดูกาล มีดอกไมห้ลากหลาย
ชนิดท่ีแตกต่างกนั อาทิเช่น ดอกบ๊วย ซากุระ ทิวลิป กุหลาบ ฯลฯ เชิญถ่ายรูปอยา่งเพลิดเพลินกบัดอกไมส้วยสด
งดงามตระการตา 
เดินทางสู่  :  มิตซุย เอ้าเลท 
เอา้ทเ์ลทคืออีกหน่ึงแหล่งชอ้ปป้ิงช่ือดงัอีกแห่งหน่ึงของนาโกยา่ โดยออกแบบให้มีลกัษณะเหมือนกบัเมืองท่าของ
สหรัฐอเมริกา และมีบรรยากาศแบบรีสอร์ท ซ่ึงภายในแมจ้ะไม่ใหญ่โตมากนกั แต่ก็เพียบพร้อมไปดว้ยส่ิงอาํนวย
ความสะดวกมากมาย และร้านคา้แบรนดเ์นมหลากหลายอนัมีช่ือเสียงจากต่างประเทศ 

คํา่          รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
  นําท่านเข้าสู่ที่พกั  TRUSTY HOTEL NAGOYA หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่ส่ี  ปราสาทนาโกย่า – วดัโอสุ – ช้อปป้ิงย่านซาคาเอะ - ห้างอิออน  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ :  ปราสาทนาโกย่า  
ปราสาทท่ีมีความสวยงามอนัดบัตน้ๆ ของญ่ีปุ่ น ซ่ึงถูกสร้างข้ึนตามคาํสัง่ของโชกุนโทก ุ งาวะ อิเอะยะสุ เพ่ือเป็น
ฐานอาํนาจความมัน่คงและป้องกนัการโจมตีจากทางเมืองโอซากา้ ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑท่ี์จดัแสดงขา้วของ
เคร่ืองใช ้ ยทุโธปกรณ์ของเหล่าซามูไรในสมยัโบราณ ภายนอกมีสวนสวยสไตลญ่ี์ปุ่ นตั้งอยูบ่ริเวณรอบๆ ตวั
ปราสาท อิสระให้ท่านไดห้ามุมสวยๆ เก็บภาพความประทบัใจกนัตามอธัยาศยั  
เดินทางสู่ : วดัโอสุคนัน่อน  
วดัเจา้แม่กวนอิมท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองนาโงยา่ และเป็นวดัท่ีไดรั้บความนบัถือจากชาวญ่ีปุ่ นเป็นจาํนวนมาก วดัเจา้แม่
กวนอิมสร้างข้ึนคร้ังแรกเม่ือสมยัคามาคุระในจงัหวดักิฟุ จนเม่ือปี 1612 โทกุงาวะ อิเอยาสุมีคาํสัง่ให้ยา้ยศาลเจา้จาก
กิฟุมาไวย้งัเมืองนาโงยา่ วิหารหลกัของวดัเป็นท่ีประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิม วดัแห่งน้ีแมจ้ะถูกทาํลายจากทั้ง
อุทกภยัและอคัคีภยัหลายคร้ังแต่ยงัอยูร่อดมาได ้ หลงัจากนมสัการเจา้แม่กวนอิมเรียบร้อยแลว้ ณ ที่แห่งนี้ ยังเป็น
แหล่งช้อปป้ิงยอดฮิตของเมืองนาโกย่า ซ่ึงมีร้านรวงกว่า 1100 ร้าน ทั้งร้านขายเส้ือผา้ คอมพิวเตอร์ รองเทา้ 
เน่ืองจากเป็นยา่นการคา้ท่ีมีหลงัคา แมว้่าฝนตกท่านก็สามารถเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งสนุกสนาน 
นอกจากน้ี ยงัมี ร้านโคเมเฮียว ร้านขายสินคา้แบรนดเ์นมมือสอง สภาพดีของแท ้100% ท่ีมีทั้งเส้ือผา้ นาฬิกาขอ้มือ 
กระเป๋าทั้งของคุณสุภาพบุรุษ และคุณสุภาพสตรี อญัมณี เคร่ืองดนตรี และกลอ้ง ให้ท่านเลือกชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์
เนมไดอ้ยา่งไม่มีเบ่ือ  

กลางวนั   อิสระอาหารกลางวนั  
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เดินทางสู่ :  ย่านซาคาเอะ 
ยา่นการคา้ท่ีมีความสาํคญัท่ีสุดของเมืองนาโกยา่ เป็นสถานท่ีตั้งของห้างสรรพสินคา้ช่ือดงั และร้านคา้ต่างๆ 
มากมาย ตั้งเรียงรายเตม็สองฟากฝ่ังถนน อาทิ ห้างมทัสึซากะ, ศูนยพ์ลาซ่า MEDIA PARK ท่ีรวมสินคา้แบรนดด์งั
กว่า 300 ร้าน, เมืองใตดิ้น CENTRAL PARK ท่ีเพียบพร้อมไปดว้ยร้านคา้สินคา้แฟชัน่ ของใชน่้ารักๆ และร้านซา
ลอน ฯลฯ เป็นตน้  
เดินทางสู่ :  ห้างอิออน 
ห้างสรรพสินคา้ช่ือดงัซ่ึงเป็นห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ แหล่งใหญ่รวบรวมสินคา้หลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือก
ซ้ือ อาทิ เส้ือผา้แฟชัน่นาํสมยั กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองสาํอางของท่ีระลึก เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์อิเลค็ทรอนิคส์ 
นอกจากมียงัมีของกิน ของฝาก และขนมท่ีข้ึนช่ือของญ่ีปุ่ น ให้ท่านเลือกซ้ือกนัอยา่งจุใจ  

คํา่   อิสระอาหารคํา่ 
         จนไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางสู่ สนามบินเพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 
 

วนัที่ห้า  นาโกย่า – กรุงเทพฯ   

00.30 น.        ออกเดินทางจาก สนามบินนาโกยา่ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย  แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี TG 647 
04.30 น.         ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ  

วนัเดินทาง เดือนมิถุนายน   2559 วนัที ่ 24-28 

                          เดือนกรกฎาคม 2559  วนัที ่8-12 / 22-26 
อตัราค่าบริการ 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตั๋วเคร่ืองบิน 
ผู้ใหญ่ และ เดก็อายุตํ่ากว่า 12 ปีพกัเสริมเตยีง 36,900.- บาท 

เดก็อายุตํ่ากว่า 12 ปีพกัไม่เสริมเตียง 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

34,900.- บาท 

ห้องพกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 8,900.- บาท 
 
  

*** ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน คือ สายการบินไทยที่บินระหว่างประเทศ ลด 12,000 บาท *** 
*** ในการเดนิทางในแต่ละคร้ัง จะต้องมีจํานวนผู้เดนิทาง 25 ท่านขึน้ไป *** 

*** กรณผู้ีเดนิทางในคณะมีไม่ถึง 25 ท่าน อาจมีการปรับเปลีย่นราคา *** 
*** โปรแกรมนีไ้ม่มีแถมกระเป๋าเดนิทางให้ค่ะ *** 
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อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดั ตามสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน)  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุในรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหว่างนาํเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
 ค่ามคัคุเทศก์ของบริษทัฯ จากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท. 
 ค่าภาษีนํ้ ามนั ท่ีสายการบินเรียกเกบ็ ณ วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2559 และท่านตอ้งชาํระเพ่ิมเติม ในกรณีท่ีทางสายการบินมีการ

เรียก เก็บเพ่ิม  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง Passport  
 ค่านํ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าทาํใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 ค่าวซ่ีาเข้าประเทศ ญี่ปุ่น ** เน่ืองจากตั้งแต่ วนัที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทางสถานทูตญี่ปุ่นได้ทําการยกเว้นวซ่ีาท่องเที่ยวสําหรับ

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เข้าไปท่องเที่ยวไม่เกิน 15 วนั 

**  สําหรับบุคลทีถื่อพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มถีิ่นพาํนักอยู่ในประเทศไทย ** 
 กรณีผูเ้ดินทางถือหนงัสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพิจารณาผลวีซ่าอยา่งนอ้ย 1 เดือน ดงันั้นตอ้งเปล่ียนเป็น

หนงัสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน  
 ท่านตอ้งทาํการแจง้เขา้ – แจง้ออก ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได ้ 

(ระยะเวลาในการพิจารณาผลวซ่ีาขึน้อยู่กับทางสถานทูต) 
 พาสปอร์ต มีอายเุหลือนบัจากวนัเดินทางสามารถใชง้านไดไ้ม่ตํ่ากว่า 6 เดือน  (กรณีท่านท่ีมีพาสปอร์ตเลม่เก่า ให้แนบมาดว้ย)  
 รูปถ่ายสี  2” จาํนวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาดาํ, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยิ้ม, พ้ืน

หลงัเป็นสีขาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย และห้าม เป็นภาพถ่ายท่ีสแกนจากคอมพิวเตอร์)   
 สาํเนาทะเบียนบา้น, บตัรประชาชน 
 กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลเบอร์โทรศพัท ์มือถือ / เบอร์บา้น / เบอร์ท่ีทาํงาน / ท่ีอยู ่เพ่ือใชใ้นการยื่นขอวีซ่า 
 กรณีท่ีผูเ้ดินทางสมรสแลว้ เอกสารเพ่ิมเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหยา่, (ในกรณีท่ีคู่สมรสเสียชีวิต)ใบมรณะบตัร  
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 สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ, นามสกุล (ถา้มี)  
 หลกัฐานการเงิน สาํเนาบญัชีเงินฝาก (ออมทรัพย ์หรือ ฝากประจาํ) ถ่ายทุกหนา้ตั้งแต่หนา้แรก – หนา้ปัจจุบนั กรณีใช้เอกสารเป็น 

BANK STATEMENT ที่ทางธนาคารออกให้ ไม่สามารถนํามาใช้ย่ืนวซ่ีาได้  
 หนงัสือรับรองการทาํงาน (ฉบับจริง) จากบริษทัท่ีท่านทาํงานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) 

 1.  กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป ใชห้นงัสือรับรองการทาํงานฉบบัจริง (ภาษาอังกฤษ) 
2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตวั ใชส้าํเนาทะเบียนการคา้ (กรณีเป็นเจ้าของและคดัไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย ์

และหนา้หนงัสือรับรองตอ้งมีช่ือกิจการ และช่ือผูเ้ดินทางเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นเจา้ของกิจการดว้ย     
3.  กรณีทําธุรกิจส่วนตวั (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ให้ทาํหนงัสือช้ีแจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)                               
4. กรณีข้าราชการ ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการทาํงานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใชส้าํเนาบตัร

ขา้ราชการเพียงหลกัฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได ้  

*** กรุณาจดัเตรียมเอกสารตามทีร่ะบุเพ่ือผลประโยชน์ในการพจิารณาวซ่ีาของท่าน *** 

เง่ือนไขการจองทวัร์และการชําระเงิน  
 กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจําเป็นจํานวน 10,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน  
 กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจําเป็นจํานวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน   

 ( สําหรับช่วงเทศกาล ปีใหม่ , สงกรานต์ , และวันหยุดยาว ) 
 กรณีท่ีลกูคา้ พกัอาศัยอยู่ต่างจงัหวดัให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ทําการจอง หากลูกคา้มีความจาํเป็นตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบิน

ภายในประเทศ กรุณาแจง้ให้ทางบริษทัทราบก่อนออกตัว๋ มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนัทาํการ หรือก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะนั้น

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจาํ 
 ทางบริษัทฯต้องออกตัว๋กับทางสายการบินทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงนิค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตัว่เคร่ืองบิน มิฉะน้ันทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการให้บริการ  

การยกเลกิและการคืนเงิน 
 กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วนั จะไม่เก็บค่ามัดจาํ 
 กรุณาแจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัทาํการ มิฉะนั้น ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจาํ 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัทาํการ ทางบริษทั ฯ มีความจาํเป็นตอ้งหกั 50 % ของอตัราค่าบริการทั้งหมด 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัทาํการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 
  หากทําการออกตัว๋กับทางสายการบินไปแล้ว บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิค่าทัวร์ทั้งหมด 
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หมายเหตุ   
 ตั้งแต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทยที่มีวตัถุประสงคเ์พือ่
การพาํนกัระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่ นนั้น และสามารถพาํนกัในประเทศญี่ปุ่ นได ้15 วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศ
ญี่ปุ่ นเกิน15 วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีาตามปรกติ) 
 การยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทยน้ี เพือ่เป็นการส่งเสริมความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศญี่ปุ่ นกบัประเทศไทย 
 ผูท้ี่จะเขา้ประเทศไดน้ั้น จะตอ้งผา่นการพจิารณาจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองก่อนจึงจะสามารถเขา้ประเทศได ้
(เช่นเดียวกบัผูท้ี่ยืน่ขอวซ่ีากบัทางสถานเอกอคัรราชทูต) ทางเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองจะสอบถามถึงวตัถุประสงคใ์นการเขา้
ประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่จาํเป็น เช่น ตัว๋เคร่ืองบินขากลบั หรืออ่ืนๆ 
 จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ นให้กบัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกิน 15 วนั ไม่
วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเที่ยว เยีย่มญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพือ่ยนืยนัการมี
คุณสมบติัการเขา้ประเทศญี่ปุ่ น* ดงัต่อไปน้ี 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่ น 
2. ส่ิงที่ยนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่อาจเกิดขึ้นในระหวา่งที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงินสด บตัร

เครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่ น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. กาํหนดการเดินทางระหวา่งที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่ น 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (สําหรับกรณกีารเข้าประเทศญีปุ่่ นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาํในประเทศญี่ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพาํนกัระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุ่ น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัที่จะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงนิ) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ ขอสงวนสิทท่ี์จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะปกติการเดินทางทอ่งเท่ียวกบัคณะจะใชห้นงัสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองห้ามผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามนาํเขา้ประเทศ 
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองได้
พิจารณาแลว้ 

http://www.th.emb-japan.go.jp/th/jis/2013/1321-2.htm
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 บริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได ้ไม่ว่าจาํนวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีทางสถานฑูต    งด
ออกวีซ่าให้กบัท่าน อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา้เมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง
ดา้วท่ีพาํนกัอยูใ่นประเทศไทย 

 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเหตุการณ์
ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั เน่ืองจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการ
ชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงนิคืน ในกรณีทีท่่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิใน
การใช้บริการน้ันที่ทางทัวร์จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีม่ีผู้เดินทางตํา่กว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วนั  
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